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COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER – CAEEL
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL foi constituída para avaliação e aprovação de pedido de apoio
institucional através do Decreto n. 1643/2013.

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), quarta-feira,
no período da tarde, das 14h00 às 17h na sala de reuniões do Departamento de Esportes da
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ, estiveram reunidos os membros
indicados na forma do artigo 3º e parágrafo 1º do Decreto n º1643/2013 com redação alterada pelo
Decreto nº 580/2015: Daniel Waleski - SMELJ, André Soares – SMELJ, Sandro Oliveira – URBS,
Adão José Lara Vieira – URBS, Marcelo Ferreira – URBS, Michelângelo Soares e Silva –
SETRAN, Alvacir Gonçalves Mendes – SETRAN, Walquiria Pizzato Lima – SMMA, Neimar
Oliveira da Silva – FAP, Celso Augusto Silveira - SMELJ e Vitor Broca - SMELJ.
Aos ofícios e projetos protocolados, e com base no item 11.3 do chamamento público
045/2018 “A CAEEL poderá incluir a qualquer momento ações e/ou eventos no calendário
oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba, desde que haja interesse público,
independentemente do número de eventos já existentes” definiu-se:


Alterar a data do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, do dia 03 de fevereiro para o
dia 24 de Fevereiro, realizado em local a definir, em percurso a ser aprovado pela SETRAN e
URBS.



Incluir no calendário 2019 de corridas de rua a 2ª Etapa do Circuito de Corridas Rústicas
das Indústrias 2019, na data de 26 de Maio, nas dependências do SESI/SENAI Boqueirão,
em percurso a ser aprovado pela SETRAN e URBS.



Incluir no calendário 2019 de corridas de rua o Circuito SESC de Corridas, realizado na data
de 24 de Novembro de 2019, na Av. Dr. Dário Lopes dos Santos.



Incluir no calendário 2019 de corridas de rua a Corrida da RONE, na data de 07 de Julho, em
percurso a ser aprovado pela SETRAN e URBS.



Referente ao pedido do Comando do Corpo de Bombeiros, que solicita a Corrida do Fogo
para a data de 06 de outubro, o mesmo foi solicitado uma nova data, pois dia 06 de outubro
será realizado a 4º Etapa do circuito adulto de corridas da SMELJ.



Referente a solicitação do Hospital Cardiológico Costantini, que solicita a realização da 15ª
caminhada do Coração na data de 29/09/2018, o mesmo foi deferido, desde que aprovado
pela SETRAN, URBS e SMMA.
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